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Ginjal Urit kaps. 60 kaps.
 

Cena: 36,45 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent HERBALMED

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

ZASTOSOWANIE:
Naturalny suplement diety zalecany w przypadku dysfunkcji układu moczowego i kłopotów z nerkami. Rekomendowany również przy
obniżonej odporności organizmu lub w trakcie terapii antybiotykami.

Ginjal Urit łączy w sobie osiągnięcia rodzimego zielarstwa i medycyny Dalekiego Wschodu. Od 20 lat obecny w polskich domach, jest
polecany z pokolenia na pokolenie jako niezawodny sposób na nieprzyjemne infekcje dróg moczowych.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
Produkt przeznaczony do stosowania doustnie.
Zaleca się spożywanie 2 kapsułek 2 razy dziennie i popijanie dużą ilością wody.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

SKŁAD:
Jedna kapsułka Ginjal Urit zawiera:
ekstrakt z owoców żurawiny – 200 mg
ekstrakt z liści rozmarynu – 60 mg
ekstrakt z owoców bzu czarnego – 50 mg
ekstrakt z ziela św. Damiana – 30 mg
ekstrakt z korzenia żeń-szenia – 12 mg

Opakowanie zawiera 60 kapsułek.

Przechowywanie:
w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić
przed światłem.

Ostrzeżenie:
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w
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przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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